
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS 
 FRENTE C - MÓDULO 15 

 CENTRO DE MASSA 
 
01. Cinco pontos materiais de massas iguais a “m” estão 

situados nas posições indicadas na figura. Determine as 
coordenadas do centro de massa do sistema constituído 
pelos cinco pontos materiais. 

 

02. Determine as coordenadas do centro de massa da placa 
homogênea de espessura constante, cujas dimensões 
estão indicadas na figura. 

 

03.  Determine as coordenadas do centro de massa da placa 
homogênea e de espessura constante, cujas dimensões 
estão indicadas na figura. 

 
 

04. Três placas circulares idênticas, homogêneas, de 
espessura uniforme e de raio R estão dispostas conforme 
a figura. Determine as coordenadas do centro de massa 
do sistema constituído pelas três placas. 

 
 
05. Dadas 3 partículas e suas respectivas posições, m (x; y), 
 em que m é a massa em quilogramas, x e y as posições 
 em metros, tais que 2 (3; 6), 4 (4; 4), 2 (1; 2). 

  Indique qual dos pontos do gráfico representa o centro de 
 massa do sistema. 
 a) A 
 b) B 
 c) C 
 d) D  
 e) E 
 

06. A figura mostra uma estrutura vertical formada por três 
 barras iguais, homogêneas e de espessuras desprezíveis. 
 Se o  comprimento de cada barra é 90 cm, determine 
 a altura, em  centímetros, do centro de massa  do 
 sistema, em relação ao solo. 
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07. A ordenada do centro de massa de uma placa triangular, 
homogênea e de espessura constante é igual a um terço 
da altura (figura 1). Determine a ordenada do centro de 
massa de uma placa trapezoidal, homogênea e de 
espessura constante, em função da altura h do trapézio e 
de suas bases a e b (figura 2). 

 
 
08. Na figura abaixo, que representa uma placa homogênea, 
 admita que cada quadrado tenha lado igual a 10 cm. 
 Determine, em centímetros, a soma das coordenadas do 
 ponto correspondente ao centro de massa da placa, caso 
 exista. 

 
 
09. A placa circular, homogênea e de espessura constante, 

tem raio R e possui um furo circular de raio r. Determine, 
em função de r e R, as coordenadas do centro de massa 
da placa. 

 
 
10. A massa da Terra é aproximadamente 80 vezes a massa 

da Lua. A distância entre os centros da Terra e da Lua é 
60 R, em que R é o raio da Terra. Determine a distância 
do centro da Terra ao centro de massa do sistema Terra-
Lua. 

 
 
 
11. As partículas A e B, de massas 1,5 kg e 1,0 kg, 

deslocam-se com velocidades vA e vB perpendiculares 
entre si e de módulos vA = 2,0 m/s e vB = 4,0 m/s. 
Calcule o módulo da velocidade do centro de massa do 
sistema constituído pelas duas partículas. 

 
12. As esferas A e B possuem massas m e 3m, 

respectivamente. A esfera A é abandonada de uma altura 
h = 0,45 m do solo e B está em repouso. Seja g = 10 m/s2 
a aceleração da gravidade. Determine: 

 a) o módulo da aceleração do centro de massa do sistema 
constituído pelas esferas A e B, enquanto A estiver em 
queda livre. 

 b) o módulo da velocidade do centro de massa do 
sistema, no instante em que a esfera A atinge o solo. 

 
 
13. Duas partículas, A e B, de massas mA = 0,1 kg e mB = 0,4 

kg, são abandonadas no instante t = 0, na posição 
indicada na figura.  

 a) Localize a posição do centro de massa das partículas 
no instante t = 0. 

 b) Sabendo-se que as partículas se atraem, pois foram 
eletrizadas com cargas elétricas de sinais opostos, a que 
distância da posição inicial da partícula A ocorrerá a 
colisão? Considere o sistema isolado de forças externas. 
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14. As partículas A e B, de massas m e 3m, deslocam-se na 
direção do eixo Ox, com velocidades de módulos vA = 10 
m/s e vB = 2,0 m/s. Determine o módulo da velocidade do 
centro de massa para cada um dos casos abaixo: 

   

  
15.   Um conjunto de três partículas, todas de igual massa m, 

está situado na origem de um sistema de coordenadas 
artesianas xy. Em dado instante, uma delas é atirada na 
direção x, com velocidade constante de módulo VX = 9,0 
m/s e outra é atirada na direção y, com velocidade 
constante de módulo Vy =12,0 m/s, ficando a terceira em 
repouso na origem. Determine o módulo da velocidade 
do centro de massa do conjunto. 

 
16. Um corpo esférico de massa 6m rola sobre um  plano 
 horizontal sem atrito em direção a outro corpo  esférico 
 em repouso e de massa m, com velocidade v 
 constante. Quando os dois corpos estão separados por 
 uma distância d, o centro de massa do sistema estará 
 situado a uma distância da esfera maior dada por: 

 
 
17.  Num certo instante, duas partículas A e B possuem 
 velocidades indicadas na figura. As partículas possuem 
 mesma massa e suas velocidades são iguais, em módulo, 
 a 10 m/s. Determine, no instante considerado, o módulo 
 da velocidade do centro de massa do sistema constituído 
 pelas duas partículas. 

 
 
18. As massas m1 = 3,0 kg e m2 = 1,0 kg foram fixadas nas 
 extremidades de uma haste homogênea, de massa 
 desprezível e 40 cm de comprimento. 

  Este sistema foi colocado verticalmente sobre uma  
 superfície plana, perfeitamente lisa, conforme mostra a 
 figura, e abandonado. A massa m1 colidirá com a 
 superfície a uma distância x do ponto P dada por: 
 a) x = 0 (no ponto P) 
 b) x = 10 cm 
 c) x = 20 cm 
 d) x = 30 cm 
 e) x = 40 cm 

19. Um homem de massa m está de pé sobre uma superfície 
 horizontal perfeitamente lisa, separado de uma distância 
 d de um bloco pesado de massa M. O homem tenta puxar 
 para si o bloco por meio de uma corda inextensível de 
 massa desprezível. Ele dá um rápido puxão na corda e 
 ambos deslizam um para o outro até se encontrarem em 
 certo ponto. Determine, em função da distância d e das 
 massas m e M, a posição de encontro entre o homem e o 
 bloco a partir da posição inicial do homem. 
 

20. Dois homens A e B, ambos de massa M, estão nas 
 extremidades de uma plataforma homogênea, de 
 comprimento L = 2,16 m e massa 5M, que pode se 
 deslocar sobre uma superfície horizontal plana sem atrito. 
 O homem A joga uma bola de massa M/5 para o homem 
 B, que a segura firmemente. Determine, em centímetros, 
 o deslocamento da plataforma com relação à posição 
 inicial. 
 
 
 

GABARITO 
  

01.  C (3 cm; 3,4 cm) 

02.   C (1,3a; 0,9a) 

 03.   C (0, 25 cm) 

 04.   
3

0,
3
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05.   B 

06. 60 cm 

07. 
2
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h a by

a b


 


 

08. 77,5 cm 
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09.  
2

2 2
; 0

2
c c

Rrx y
R r

  


 

10. 0,74 R 

11. 2,0 m/s 

12. a) 2,5 m/s2; b) 0,75 m/s 

13. a) 2,4 m; b) 2,4 m 

14. a) 4,0 m/s   b) 1,0 m/s 

15. 5 m/s 

16. d/7 

17. 5 m/s 

18. B 

19. 
M d

M d  

 20. 6 cm 
 


